NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la
aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de rețele și/sau servicii
publice de comunicații electronice

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectelor și finalitățile urmărite
Întru realizarea reglementării activității în domeniul comunicaţiilor electronice şi al
tehnologiei informaţiei, asigurării implementării strategiilor de dezvoltare a domeniilor
menţionate şi supravegherii respectării legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice,
Agenția Națională pentru Reglementare în domeniul Comunicațiilor Electronice și Tehnologia
Informației (ANRCETI) este împuternicită, prin prisma prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea
comunicaţiilor electronice nr. 241/2007 (Legea nr 241/2007), cu dreptul de a solicita şi obţină
de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice informaţiile necesare inclusiv
pentru:
- verificarea respectării condiţiilor de autorizare generală, de licenţă şi a altor
reglementări;
- elaborarea rapoartelor statistice trimestriale şi anuale;
- efectuarea analizei de piaţă, etc.
Astfel, conform art. 25 alin. (16) pct. 7) lit. a) din Legea nr. 241/2007, furnizorii de
reţele și/sau servicii publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a prezenta ANRCETI,
conform reglementărilor în vigoare, rapoarte trimestriale şi/sau anuale privind datele statistice
tehnice şi financiare ce ţin de furnizarea reţelelor și/sau serviciilor publice de comunicaţii
electronice.
Formularele rapoartelor statistice au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de
Administrație al ANRCETI nr.33 din 17 noiembrie 2011 (HCA nr.33/2011), cu modificările
ulterioare (în anii 2012, 2014, 2015).
Condițiile ce au impus elaborarea unui nou proiect al formularelor statistice sunt:
- evoluțiile și tendințele de pe piața comunicațiilor electronice;
- necesitatea conformării la strategia reformei cadrului de reglementare a activității de
întreprinzător în anii 2013-2020 (Hotărârea Guvernului nr.1021 din 16 decembrie 2013);
- necesitatea excluderii din formularele rapoartelor statistice a indicatorilor depășiți;
Finalitățile urmărite sunt:
- actualizarea formularelor rapoartelor statistice;
- reducerea poverii de raportare a agenților economici din sectorul comunicațiilor
electronice, prin simplificarea formularelor statistice;
- comasarea anumitor formulare statistice, în scopul excluderii dublării informațiilor
prezentate;
eliminarea unor neclarități cu privire la informațiile corespunzătoare anumitor
indicatori statistici.
2. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi
În versiunea precedentă a rapoartelor statistice existau 5 formulare, a căror completare și
raportare era pusă în sarcina furnizorilor, în dependență de rețelele și/sau serviciile furnizate
în domeniul comunicațiilor electronice. Acestea cuprindeau:

CE-1: Rețele operate și servicii furnizate;
CE-2: Rețele și servicii fixe;
CE-3: Rețele și servicii mobile;
CE-4: Rețele și servicii audiovizuale;
CE-5: Detalierea geografică a serviciilor prestate.
În proiectul noilor formulare de rapoarte statistică, ANRCETI propune integrarea
formularului CE-4 în CE-2, astfel redenumind-ul în ”CE-2: Rețele operate, servicii fixe și
audiovizuale”. Comasarea dată are drept scop excluderea dublării informațiilor prezentate de
către furnizorii serviciilor și rețelelor de comunicații electronice. Astfel, numărul formularelor
statistice se va reduce de la 5 la 4.
Având în vedere evoluția și tendințele de pe piața comunicațiilor electronice, dar și
ținând cont de actualitatea și relevanța informațiilor solicitați, ANRCETI propune:
 excluderea din formularele rapoartelor statistice a următorilor indicatori:
- ”Linii închiriate” capitol al formularului CE-2 (38 de indicatori statistici);
- Date privind performanțele financiare (8 indicatori statistici);
- ”Venit din publicitate, sponsorizare, donaţii, finanţare externă etc. provenite din
activitatea de difuzare a conţinutului audiovizual, nelegate de achitarea consumătorilor
finali de conţinut” (2 indicatori statistici);
- Indicatorii care detaliază veniturile directe din serviciile de televiziune terestră (4
indicatori statistici).
 modificarea indicatorilor statistici ce descriu viteza de acces la Internet, dar și a
nomenclatorului serviciilor TV contra plată.
 detalierea și introducerea indicatorilor statistici noi ce țin de furnizarea
serviciilor de roaming internațional.
O serie de indicatori au fost redenumiți pentru a elimina neclaritățile furnizorilor de
rețele și/sau servicii de comunicații electronice în procesul completării formularelor
rapoartelor statistice.
3.
Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul actului normativ dat nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu
legislaţia Uniunii Europene.
4. Fundamentarea economico-financiară
Costuri suplimentare, legate de elaborarea și implementarea prezentului proiect de
Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI nu sunt necesare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în temeiul și în
conformitate cu cerințele legislației naționale și europene, nu vine în contradicție cu legislația
națională și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional nr.
239/2008, proiectul analizei și proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a
fost plasat pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul Transparența
decizională, secțiunea Proiecte în derulare, pentru perioada zz.ll.2019 – zz.ll.2019.
7. Consultările expertizei de compatibilitate
Nu este necesitate.
8. Constatările expertizei anticorupție
-

Vor fi incluse ulterior, după efectuarea expertizei.
9. Constatările expertizei juridice
Vor fi incluse ulterior, după efectuarea expertizei.
10.
Constatările altor expertize
Vor fi incluse ulterior, în caz că vor fi realizate.
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